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Ölvärdar på Beer Expo
Ett samarbete mellan Skandinaviska Ölskribenters Förening och Linköping Beer Expo har lett till att
jag och tre av mina skribentkollegor kommer att vara "ölvärdar" under årets festival. Denna satsning
går ut på ge en utökad service till nyfikna festivalbesökare och vi ska göra vårt bästa för att guida dem
inom den djungel som den svenska ölscenen växt till.
Det är Ulf Karlström, Magnus Bark, Jens Skrubbe och jag som kommer att finnas som värdar på festivalen,
utmärkta i väl synliga, gröna t-shirts. Tanken är att festivalbesökare som vill ha tips från erfarna, insatta och
oberoende personer ska finna den hjälpen hos oss och utifrån sin egen smak och nivå av nyfikenhet ska kunna
få relevanta tips på nya öl att prova. En sorts guide in i ölets stora smakvärld för att hjälpa andra att hitta sin
egen smak. En uppgift jag ser framemot med både stor spänning och ödmjukhet inför dess stora inneboende
ansvar. Det gäller ju att guida utan att sätta ut pekpinnar.
Jag tycker det är spännande att en förhållandevis liten ölfestival som Linköping Beer Expo vågar satsa ordentligt
på att nå ut till sina besökare på så många olika plan som möjligt. För min egen del hoppas jag också att det blir
en unik chans att se en ölfestival ur ett nytt perspektiv och
förhoppningsvis leder det till många spännande möten. Jag har
visserligen jobbat som utställare på ölfestival förut, men då har
man ju knappast varit i en oberoende roll. Då har jag bara haft de
öl jag själv representerat att tänka på och mötet med besökarna
blir betydligt mer säljinriktat. Den här rollen blir istället mer
öppen.
På lördag nästa vecka får vi se hur konceptet faller ut. Kanske
blir det något för fler festivaler att ta efter?
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Ölrecension: Evil Twin Hipster
Ale
Lokalkollen: Nytt från Kalmar
Ölvärdar på Beer Expo
Ölrecension: Firestone Walker
Double Jack
Min första hembryggning buteljering
Återbesök till De Molen Vuur &
Vlam
Lokalkollen: Eskilstuna Stolt
Lager, Kullabrygg Mö...
Snabbrecensioner av
Systembolagets exklusiva
nyhet...
Snabbrecensioner av
Systembolagets exklusiva
nyhet...
Lokalkollen: Poppelmans Nya
Världens IPA
Snabbrecensioner av nyheter i
fasta sortimentet i ...
Skillnaden mellan T6 och T7
Lagringsexperiment: De Molen
Bommen & Granaten 201...
Systembolagets ölnyheter
våren 2013 (+ lite höst)
Ölrecension: Herold Světlý
Březnický Ležák 12°
Surt sa räven om Belgoträffen
2013
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Ölrecension: Firestone Walker Double Jack

Ölrecension: Oude Gueuze
Tilquin 2011/2012
Min första hemmabryggning Det Lilla Köksbryggeri...
Dubbel eller Chardonnay till
svamprisotto?
Lagringsexperiment: Dieu du
Ciel Solstice d'Hiver
Lite kort om kommande Napa
Smith West Coast IPA
Världens starkaste öl, eller?
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